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Brandão sobre a sua carreira

“Foi um parto natural, pois já
estava escrito”

O decano jornalista
do mundo ainda em
jeito de conselho
apelou “Simplesmente
Trabalho, Dedicação
e Persistência, pois é
ela o segredo do êxito
— conselhos que me
deram logo que iniciei
a profissão.”
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Salomão Muchanga ainda ligado aos jovens

“Não há emprego, os jovens estudam, formam-se
e eles enterraram no cemitério os seus sonhos”
Presidente da República vira-se para saúde

Laura Nhaueleque condena racismo na Europa

“Na Itália, muitos são episódios
de repúdio ao imigrante
no território”

“Capacitaremos os Centros
de Saúde nos bairros”
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“Estamos sempre a aprender e a descobrir
novidades à nossa volta”
a Viúva em Outubro de 1994, quando regressei a
Moçambique, 19 anos depois. O Abel deixou-nos,
prematuramente, com três filhos: duas meninas e
um rapaz, o Hélder Faife, que vim a saber, posteriormente, que segue “as pisadas” do falecido Pai e
é também um excelente Artista-Plástico e Escritor.
Foi um grande choque para mim, quando recebi a
notícia, pois éramos como dois bons irmãos, acima
de tudo, “unha com carne”. Recebi a notícia nos
Estados Unidos da América, quando ali estive colocado em New Iork, como Jornalista. Foi, de facto,
uma perca irreparável para o Futuro do Jornalismo
Moçambicano que estava no início do seu auge,
ou seja, em crescimento significativo, com outros
nomes a “dar cartas”, nomeadamente, Albino Magaia, Calane da Silva e Miguéis Lopes Jr., colegas
de quem fui amigo e com quem viria a trabalhar na
ex-Revista TEMPO, chefiada naquela altura pelos
jornalistas Rui Cartaxana e Areosa Pena. Infelizmente, todos eles já não se encontram entre nós. E o
segundo colega de que falei é/era o Arlindo Lopes,
um profissional da “velha guarda”, hoje retirado
das “lides” e a viver em Maputo. Pergunta, entretanto, porquê abracei esta profissão. Dir-lhe-ei que
foi por verdadeira inclinação que depois ao longo
do percurso se tornaria vício e paixão. E aqui estou,
volvidos cerca de 52 anos de actividade ineterrupta.
L.P.Hoje a sua dimensão vai muito para
além de um jornalista, sendo já um renomado Escritor neste mundo. Como acontece essa transformação?

Numa conversa com a nossa redacção, o
decano jornalista do mundo Afonso Almeida Brandão, fez grandes revelações sobre a
sua história. Foi uma conversa muito natural que permitiu perceber que certos detalhes do nosso jornalismo são tradicionais,
aspectos de muita relevância que por acaso,
caracterizam o nosso jornalismo até hoje. E
diga-se, Afonso Brandão é jornalista de longa data e crítico de artes.
L.P. Quando e porquê envereda pela carreira de jornalista?
AAB — Iniciei a minha actividade nesta profissão
em Outubro de 1968, no então jornal DIÁRIO,

à época, instalado no então Edifício da TDM. Era
um jovem com 18 anos cheio de vontade e com a
cabeça cheia de sonhos. Tive bons mestres, infelizmente já desaparecidos. Cito alguns nomes a título
de memória e saudade: Miguel Clemente, Sobral
de Oliveira e Carlos Ferreira. Apráz registar outros
dois colegas que davam os “primeiros passos” na
profissão, na então Lourenço Marques colonialista:
Abel Faife e Arlindo Lopes. O primeiro foi assassinado em Maputo, em meados dos Anos 80, do Século Passado. Andava “atrás” de uma investigação
que envolvia Membros da FRELIMO, segundo a
sua mulher, a Dra. Maria Helena. «Foi assassinado e a sua morte simulada para dar a parecer que
fora acidente de automóvel contra um trator, por se
encontrar alcoolizado, o que é falso» — dir-me-ia

AAB — Não me considero nenhum renomado
Escritor (risos). Tudo que veio a acontecer comigo,
em termos de percurso, digamos assim, foi natural
e viria a nascer ao longo destas cinco décadas de
militância activa e apaixonada. Escrevi muito, li
ainda mais, tive o privilégio de ter trabalhado com
bons profissionais e aprendi tudo com dedicação e
interesse. Numa palavra posso afirmar que consegui “beber” um pouco de todos com quem privei
de perto e trabalhei ao longo dos anos. E ainda hoje
isso acontece. Estamos sempre a aprender e a descobrir novidades à nossa volta. A saber ver, a saber
sentir, a ser humilde, a saber auscultar e, acima de
tudo, a ajuizar os outros e a saber separar os «contra
e os prós» de ambas as partes da medalha: Enfim,
tudo o que nos possa envolver — ou simplesmente
encontrarmos pelo caminho que trilhamos — no
dia-a-dia da azáfama, desta dignificante profissão,
é salutar, enriquecedor e de extrema importância,
quer pessoal, quer profissional. Tudo na Vida obedece a um sucessivo desenrolar de acontecimentos
e emoções. Nada aparece por acaso, se é que a palavra “acaso” existe. Tudo tem trabalho por trás,
preparação, auscultação, precaução, determinados
cuidados a ter, escolhas e caminhos. Mas, sobretudo, não podemos ignorar as inclinações que qualquer ser humano trás dentro de si. Pois bem, «essa
transformação», como questiona, é mais um acto
natural que foi ganhando raízes e saber oficinal, ao
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longo dos anos e do amadurecimento próprio que
vamos adquirindo com a Vida, em todos os seus aspectos, quer negativos, quer positivos. Tem tudo a
ver, em suma, com os factores das metas que temos
(ou não) de atingir e conquistar. E com alguma Sorte, talvez o factor mais relevante de todos, para além
da Saúde e dos alicerces que construímos à nossa
volta, nos diversos campos, a cada passo que damos, incluindo nos afectos, nas emoções, na Família
e no equilíbrio das coisas, ao fim e ao cabo. Enfim,
o tema levar-nos-ia mais longe mas o espaço para as
divagações têm o seu limite, não é verdade? (risos)
L.P.Como foi ser Jornalista em Moçambique?
AAB — Foi um “parto natural, pois já estava escrito” que era o que eu desejava. Tudo começou no
banco da escola, aos 10 anos. Estudei num Colégio
Interno, em Portugal, na cidade de Tomar, entre
1957 e 1967. Aos 12 anos comecei por escrever pequenos Contos e Poemas para a Revista do Colégio
Nun´Álvares (CNA). O Director da publicação Trimestral era, à época, o Prof. Dr. Alberto Fernandes,
que, na altura (1962) era o meu professor da disciplina de Português. «O Afonso tem “veia” para a escrita, uma imaginação fértil e não escreve nada mal
para uma criança de 12 anos». E aconselhou-me
a ler, a consultar determinados livros na Biblioteca
do Colégio. Senti o seu apoio, o seu interesse por
mim, um jovem a tentar abrir os seus horizontes, “a
apalpar” as novidades que iam surgindo à minha
frente, a saber distinguir a Qualidade da Mediocridade. Acabaria por dar nas vistas de outros Professores, chamados à atenção pelo Prof. Alberto Fernandes. Conclusão: acabei por ser um Colaborador
Permanente da Revista CNA até concluir o antigo
7º Ano dos Liceus, 12º Ano de Escolaridade actual.
Recordo-me que era frequentemente aconselhado
a Ler. «A Escrita vem por arrastamento. O importante é enriquecer o seu vocabulário e conhecer as
Palavras, para poder aplicá-las nos lugares certos.
Só assim conseguimos atingir uma boa Escrita e desenvolver a nossa língua e aprendizagem!» — dizia,

amiúde. E assim foi. E passados todos estes anos, de
vida e Percurso, não podia deixar de recordar, com
Saudade, a Memória deste Querido e Amigo Prof.
Dr. Alberto Fernandes, que viria a falecer em 2006.
L.P. A sua «Árvore Geneológica» roça alguma familiaridade com o grandioso Eça de
Queiróz? Pode dar-nos algum subsídio/comentário a respeito, ou melhor, existe essa
relação?Acredita que seu interesse pela escrita possa advir do seu ADN?
AAB — Sim, posso assegurar que há uma relação, uma certa proximidade Familiar em termos de
ADN à Família Pereira D´Eça, da parte de minha
Mãe, onde entroncam Grandes Figuras da Literatura Portuguesa dos Sécs. XVIII, XIX e XX. Eça
de Queiróz será o nome mais “badalado”, digamos
assim. Mas não posso esquecer nomes como Maria
da Conceição Pereira D´Eça, (1847-1888) e de Ana
Maria Augusta D´Eça, (1852-1894), duas poetisas
do Séc. XVIII, de Júlio Dantas, (1876-1962) e da
Poetisa Maria Judith Pereira D´Eça, Condensa de
Pádua, do Séc. XIX e dos Escritores Stau Monteiro
e Alexandre O´Niell (1924-1988) já pertencentes à
2º Metade do Séc. XX. Mas há mais nomes e não
vou citar todos, evidentemente.
Recordo, a propósito — prossegue o nosso entrevistado —, as palavras amigas do Poeta e Jornalista
Moçambicano, José Craveirinha, com quem trabalhei em Lourenço Marques, na Delegação do jornal Notícias da Beira, (1974) as seguintes palavras:
«Toda a caminhada começa por um passo, meu
caro Afonso». Foram palavras ditas à mesa da Esplanada do “velho” Café Continental, na baixa da
Cidade Lourenço Marques, hoje Maputo, enquanto bebíamos um refresco e conversávamos. Connosco, o Colega José Carneiro. Palavras que nunca
esqueci. Um ano depois eu seria transferido de Lourenço Marques para a Beira, onde estive todo o ano
de 1975 e parte de 1976, a trabalhar no Semanário
VOZ AFRICANA, sob a direcção do conhecido
advogado beirense e Goês, Dr. René d´Assunção.
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L.P. Saiu de sua terra Natal (Moçambique)
há anos e continua empenhado na sua profissão. Que relação faz do jornalismo em
Moçambique e no Mundo lá de fora? A propósito: como vê o jornalismo moçambicano
nos dias de hoje?
AAB —Sim, estou ausente de Moçambique desde 1976. Vim para Portugal e por aqui fiquei algum tempo. Mas regressei em Outubro de 1994 e
fiquei em Maputo até 2000. Voltei a sair de Portugal, desta feita para ir trabalhar para Inglaterra
em 2013. Depois seguir-se-iam os destinos da Dinamarca e Holanda. Desde 2016 que estou na Irlanda, ligado às Artes e ao Jornalismo, em simultâneo. E acabei por retomar a Escrita, para publicar
12 Livros (1 de Poesia, 2 Grandes Dicionários de
Arte, 10 Documentários Filmados em VHS/DVD,
adquiridos,posteriormente, pelo Canal HISTÓRIA, de Espanha, e desde 2012 que publiquei 8
Biografias (Vida & Obra) de 8 consagrados artistas de feição naturalista e Impressionista, para as
Colecçôes PALETA e, já este ano de 2022 acabo
de publicar mais uma biografia (Vida & Obra), da
pintora Moderna, Leonor Veiga, nas Colecções
CONFLUÊNCIA (Arte Contemporânea).
L.P. Para finalizar: como Decano do Jornalismo que conselho daria a um Órgão
recém-criado ou aos mais novos colegas da
Profissão ?
AAB — Simplesmente Trabalho, Dedicaçãoe
Persistência, pois é ela «O Segredo do Êxito»—
conselhos que me deram logo que iniciei a profissão, em 1968. E, pelo meio, Leitura, muita Leitura
e Escrita. Como diria o saudoso e querido Colega,
José Craveirinha: TODA A CAMINHADA COMEÇA POR UM PASSO.Sem dúvida, palavras e
sabedoria inquestionável. E para terminar uma
“pitada” de SORTE e votos de um bom e longo
Percurso, sobretudo aos Jovens Jornalistas que surgiram na Praça e que começam a dar “nas vistas” Há
que apoiá-los e acarinhar. Agora e Sempre!
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PRESIDENTE ELEITO

“Impulsionaremos o agro negócio”
riores do quadro de pessoal para criar
dinamismo no concernente ao pronto
de servir aos doentes.
Educação:
Edificaremos escolas condignas para
evitar que se estude ao relento;
Criaremos metodologias inovadoras
para melhorar o actual processo de ensino - aprendizagem;
Apostaremos no ensino técnico-profissional para dotar os jovens em conteúdos voltados em matéria de saber
fazer;

Cremildo Hobjana
Nesta governação daremos atenção
aos cinco pilares principais: Saúde,
Educação, Agricultura, Transporte, e
Cultura & Turismo

vos e erradicação de doenças endémicas;
Capacitaremos os Centros de Saúde
nos bairros para aliviar a pressão nos
Hospitais Provinciais e Centrais;
Incentivaremos o corpo médico no
geral, em especial as classes mais infe-

Saúde:
Apostaremos em métodos preventi-

GRITO DO CIDADÃO

Agricultura:
Impulsionaremos o agro negócio;
Iremos desenvolver técnicas modernas e inovadoras;
Incentivaremos os agricultores dotando-os de condições de escoamento
dos seus produtos;
Abriremos o mercado para que haja

Transporte:
Iremos reduzir os impostos sobre a
importação dos combustíveis;
Descentralização na gestão dos transportes públicos e colocar na gestão de
privados
Haverá uma reorganização do sistema de atribuição de rotas e reduzir a
distância, criando assim uma diminuição do valor e eliminando o encurtamento de rotas;
Massificação no licenciamento de
viaturas com mais de 16 lugares;
Dotar os operadores (motoristas e
cobradores) de conhecimentos relacionados com bom atendimento ao passageiro.
Cultura & Turismo:
Valorizar o artista;
Incentivaremos os operadores turísticos. Projectar a marca “Moçambique é
Maning Nice” como destino turístico,
incluindo o pacote gastronomia.

“o povo tem tido imensas dificuldades na sua locomoção”
Enoque Ubisse

O tribalismo é de facto um
entrave a unidade nacional. Enquanto isso não for combatido,
sempre estaremos a lamentar a
proporcionalidade do tempo de
vida do Estado moçambicano em
relação ao desenvolvimento político, económico e social e consequentemente o desenvolvimento
unilateral. O tribalismo deve ser
resolvido pois nunca é tarde para
rectificar seja qual for o defeito
que esteja numa Nação. Há cada
vez mais sinais de rejeição da unidade nacional na prática, deixando isso apenas no papel.

Dodó Maria
Em todas as cidades do país
apresenta-se uma enorme escassez de transportes públicos, ain-

Incluiremos e motivaremos os alunos
a matéria de empreendedorismo com
vista a criação do auto-emprego.

investidores na área de processamento.
Valorizar o produto nacional;

da que digam que fazem algum
esforço, não tem havido superação nenhuma a respeito dos
transportes. Por esses motivos, o
povo tem tido imensas dificuldades na sua locomoção, nas voltas
diárias, sem contar ainda com o
encurtamento de rotas, exemplo
concreto, na cidade de Maputo
o passageiro chega a tomar três
carros em curtíssimas distâncias,
um gasto de 10 km chega a gastar 100 meticais. O governo deve
olhar para a questão do transporte como prioridade para o desenvolvimento socioeconómico.

Basílio
Os partidos políticos da
oposição aumentaram o
sono numa altura em que se
aguarda pelas eleições autárquicas 2023, esse Seia um
momento ideal para os partidos procurarem ganhar espaço político visto que verifica-se uma forte insatisfação
popular sobre a governação
do regime do dia. Precisamos de uma nova opção política, um partido jovem. Nós
acreditamos nisso.

Alex Lucas
A triste e dura realidade da
juventude moçambicana pós
graduada, a falta de emprego,
não há concursos sérios, são
lugares ocupados que já tem
donos, donos que não precisam
na verdade dessas vagas porque esses até são ricos. Mas nos
discursos os nossos dirigentes
falam sempre em investimento
na formação profissional para
alavancar o país e essa formação de nada nos vale. Começam agora a querer nos man-

dar empreender, mas vamos
começar donde?
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Moçambique: Uma Nação carente de ousadia
juvenil para um futuro bem-estar
Por todos os ângulos o país lacrimeja pelo estado de solidão em que
se encontra.
Moçambique é um país jovem por
todos os seus feitos ou não, mas o é
principalmente pelo tipo de cidadão
que o caracteriza. As Nações africanas, sobre tudo sulistas, foram na
sua maioria constituídas Nações ou
Estados por jovens, jovens estes que
agora já não o são. Esse grupo de
indivíduos teve o seu mérito na medida em que deixou um tecto para
os seus povos e isso, aconteceu há
tão pouco tempo que, para o caso
particular de Moçambique, pode-se
considerar um jovem acontecimento, falando exactamente da independência ou não independência,
visto que, são também vários os aspectos que se podem levantar e ficar
claro que tudo isto é uma verdadeira
dependência e por isso importa realçar, feitos ou não feitos.
Mas com todos os erros do passado, o país tem calos provenientes de
acções de jovens, ou seja, Moçambique sempre ressentiu-se de atitudes
de uma juventude e como se tem dito
por ai, só erra quem trabalha, aceite-se ainda que terrível, tal juventude
errou tanto que hoje isto é um país
errado, sem credibilidade nenhuma
diante dos outros, cheio de dívidas
(ocultas, expostas, oficiais, etc) porém, esses resultados são consequências dos actos dos já não jovens, dos

jovens de ontem, e é mesmo isso que
faz com que o país lacrimeje tanto
de solidão, isto é, os jovens ficaram
velhos e os actuais jovens não assumem as rédeas, portanto, o país sente- se abandonado pela camada que
devia assumi-la pois, esperançava-se
que esta geração não errasse tanto,
tendo em conta as asneiras dos jovens do passado.
Os jovens de hoje estão em considerável vantagem relativamente
aos de ontem pois, o seu mundo é
muito mais globalizado e permite-os muita resposta às suas curiosidades, permite-os também intervir,
ainda que de forma forçada, todavia, vivem uma acomodação gravosa, submetendo-se à uma doutrina
traçada pelos não jovens, doutrina
esta que é imposta para um controlo eterno dos destinos do país, por
parte dessa massa velha. Essa acomodação por parte da juventude é
um atentado ao futuro do país, uma
mágoa ao percurso histórico, visto
que, o saber dos jovens é estagnado,
escusando-se de analisar o seu quotidiano ferindo directamente com
as perspectivas do futuro. Ao aceitar o controlo ideológico da terceira idade, a juventude moçambicana
está automaticamente a carimbar a
inexistência da independência pois,
está afirmar e firmar-se como dependente ou mesmo, admitindo e
expondo a nova colonização, livre
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da segregação racial.
Neste contexto, a juventude nacional precisa de um urgente encontro
consigo mesma no sentido de consolar, amparar e resgatar o país e a si.
Os jovens devem e precisam acreditar em si, admitir que de facto são
o pelouro da nação, aquilo que já
não se diz com a mesma veemência,
a seiva da nação, e por assim ser. É
a juventude que deve materializar a
agenda do país, são os próprios jovens quem deve comandar os seus
destinos e isso, não resume-se apenas
em governar politicamente, talvez
seja o principal critério mas, consiste também em desenhar e aplicar os
seus projectos, rejeitar as rejeições
impostas por documentos governamentais egoístas e nepotistas, como
acontece para o caso dos recursos
minerais por exemplo, atrever-se
a elaborar coisas tidas como grandes, parar de “pedir ao governo”, “a
quem é de direito”, “esperar por um
empresário, um Bustani”, parar de
“querer ser laranja”.
Qualquer ser pensante pode tudo
e, é preciso que a juventude assuma o país, se responsabilize por si,
que faça valer o seu pensamento
após os estudos. Que isso deixe de
depender da bondade, corrupção
ou nepotismo de um alguém qualquer. Jovem não abandone a sua
bandeira. Moçambique carece de
uma juventude ousada.
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12 DE AGOSTO Nada a celebrar,
se não lutar
Salomão Muchanga
Assinala-se a 12 de Agosto de 2022, a passagem de mais um aniversário do dia Internacional da Juventude. Os jovens constituem 70% da população em África, e de
acordo com o Banco Africano de Desenvolvimento, quase 420 milhões de jovens
entre os 15-35 anos estão desempregados e
desencorajados, o outro terço está vulneravelmente empregado, e apenas um em cada
seis tem emprego remunerado.
• O Governo promove a Delinquência Juvenil em detrimento da educação de qualidade, os Jovens devem lutar
Em Moçambique a população de adolescentes, jovens e mulheres excede cerca de
pouco mais de 14 Milhões, embora o Governo esteja ciente desta realidade, serve-se apenas deste factor demográfico para
promover a delinquência juvenil através da
promoção do consumo excessivo de álcool
e drogas em detrimento da educação de
qualidade, institucionalizando a corrupção
estruturada. O governo aprovou e distribuiu a nível nacional livros de ensino que
distorcem a real história do país e colocam
Moçambique na África Oriental, para além
destes crimes, introduziu entre os requisitos
de aquisição de bolsas de estudos a descriminação de jovens por filiação, privilegiando os concorrentes que sejam filhos de
antigos combatentes, numa clara violação
de um direito fundamental à educação aos
jovens em situação de pobreza, particularmente aos órfãos.
• Não há emprego, os jovens estudam,
formam-se e eles enterraram no cemitério
os seus sonhos
Milhares de jovens minguam, pela falta
de emprego, de renda que baste para a cesta básica e para constituir a sua identidade
social, seja para família ou investimentos. O
Governo através do Plano de Acção da Política de Promoção do Emprego prometeu
em 2021 a criação de cerca de 3 milhões de
postos de empregos no país e 1000 micro
empresas, em contraste a palavra mas sonante nos últimos 8 meses entre os jovens é
“Queremos Emprego,” “O emprego está a
venda,” “Não há emprego,” uma realidade
cambiado em uma greve de cerca de 1000
jovens e mulheres que também gritavam
em Uníssono em frente ao Ministério da
Trabalho “Queremos emprego.”
As algemas que o sistema do governo colocou no horizonte da juventude, tem deixa-

do marcas e impermeabilizando a filtração
de iniciativas próprias e de grupos, para fazer face à vida, ao próprio empoderamento
e a reversão do actual quadro de existência.
A Juventude não tem nada a celebrar, se
não lutar, pois no seu dia-a-dia, não existe
qualquer possibilidade de engendrar os seus
projectos nem uma estratégia de desenvolvimento e inclusão, ou qualquer sinal para
que a juventude se energize a participar.
O sistema do dia criou e fabrica diariamente uma guilhotina de barreiras e cemitérios de sonhos aos jovens ao intoxicar
com a fabricação em cada quarteirão da
sua divisão administrativa, uma esquina de
destilação e engarrafamento de veneno alcoolizado, para que os jovens diariamente
morram, consumindo estes venenos. Sim,
em cada curva de quarteirão tem uma fabriqueta ou destiladora de veneno mata-Jovem.
• A Juventude é a Seiva da Nação? Sim,
mas este Governo transformou a juventude
em mendigos, como se estivéssemos a viver
de favor, sem direitos
Este Governo transformou a seiva da sua
nação em indiligentes sem pátria, uma nação pela qual muitos heróis e anónimos sacrificaram-se para construir a bem da felicidade dos que ficassem, entretanto a gangue
do poder tomou de assalto e conspirou contra a pátria para que nenhum moçambicano depois deles viesse encontrar qualquer
coisa para a sua existência. Danificaram e
continuam a desbravar as nossas florestas,
comprometendo o ecossistema e capturando para o nosso território tempestades, marinhas para desgraçar o povo e a juventude
em especial. Transformaram o sistema de
transporte em “negreiros de 4 rodas” aonde
milhares de moçambicanos são transportados sem qualquer dignidade.
• A juventude precisa erguer-se e revoltar-se contra este colono, não há TSU, só
miséria!
O tal de TSU (Tabela Única Salarial)
que muitos jovens afectos ao sector do Estado ficaram convencidos que seria a lufada já há muito esperada, ficou adiada, sem
data! Mentiram mais uma vez só para que
evitassem a manifestação geral do povo
em todos os sectores da economia nacional. E, mais agravante, numa altura em
que o TSU dos Jovens funcionários do Estado é adiada o Governo decide promover

um Bónus de aceleração económica em
claro beneficio a uma grupo de Empresarios que tem estado a tirar proveito das
isenções fiscais para delapidar a economia
moçambicana sem qualquer responsabilidade social, num contexto em que os pobres pagam mais taxas e impostos e os supostos empresários vivem isentos de pagar
quaisquer taxas.
• Usam blindados para intimidar a população enquanto jovens e mulheres morrem em Cabo-Delgado
Para além de apático aos problemas da
juventude, o governo do dia institucionalizou a corrupção, marginalizou jovens e
mulheres académicos, persegue estudantes, activistas e juízes que pensam diferente, transformando-se num estado ditador
que prefere transferir viaturas de guerra
blindadas para intimidar o povo. Em contrapartida milhares de jovens e mulheres
morrem em Cabo-Delgado desprovidos de
qualquer protecção ou subsídio condigno
para si e sua família que definham a fome,
estes jovens trabalham com equipamentos
arcaicos se não escassos para o combate,
um verdadeiro aval de despreocupação do
governo não só em relação a protecção do
direito à vida dos nossos jovens guerreiros
mas também com a soberania do país.
As minas, areias pesadas e gemas, são tiradas por consórcios que chegam de noite,
pontapeiam a lei e tiram de tudo e não fica
nada, nem aos nativos, nem ao país e meia
volta os novos colonos a socapa, vão ter e
enchem as suas contas nos paraísos fiscais
para se sentirem maiores e com humilhações a juventude.
• O País parou! Não há nada para celebrar!
Então a juventude tem a oportunidade
com a Nova democracia, de criar uma saída, desenhar um horizonte nacional e os
pais e mães honestos que também sentem
a dor deste povo, tem a ocasião de juntos
operar a reversão do país para a verdadeira
independência. Hoje a Juventude Revolucionária é chamada a ser o Viveiro de uma
mudança para uma nova democracia, de
uma nova luta, por uma nova independência. É momento de nos levantarmos, unindo
forças para a mudança efectiva em Moçambique,
“Se eu andar me siga, se eu parar me empurre, se eu voltar me mate”- CHE GUEVARA
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Sentimo-nos abandonados
Paco Planelles / Espanha
Nós espanhóis temos a sensação
de que o Presidente do Governo da
Espanha, Sr. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, está impressionado com os
acontecimentos que estão acontecendo aqui, ou além de nossas fronteiras,
e que os espanhóis, finalmente, Eles
perceberam que nem Vossa Excelência, nem o seu numeroso Gabinete dos
mais ilustres ministros - sobrecarregados pelos graves acontecimentos e situações que provocam diariamente no
seu louco trabalho para "melhorar" a
vida política, social, económica e laboral espanhola ou as relações externas com outros países ao nosso redor,
em vez de resolver problemas, eles os
criam. Ou seja, entendemos que as
resoluções, decisões e “decretos” emitidos pelos membros do Gabinete do
seu peculiar Governo não são graves
e adequados aos momentos delicados
que vivemos. Sentindo que, para sua
desgraça, não temos apenas eleitores
de direita, liberais ou progressistas,
mas outros eleitores e camaradas políticos de sua esquerda sócio comunista,
pró independência, separatista, seja
basca ou catalã.
Ninguém pode negar ao actual Presidente do Governo a razão que tem
para ignorar o clamor popular que
tem surgido ultimamente -como naqueles tempos, felizmente, no passado
do ex-presidente socialista, José Luís
Rodríguez Zapatero, pedindo sua renúncia. Passaram-se vários meses,
anos e legislaturas desde que os espanhóis perceberam que nem José Luís
Rodríguez Zapatero nem Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Aznar ou Rajoy,
tinham ou têm força política para tirar a Espanha da crise política, económica, sóciolaboral que continua a
dominar os espanhóis, e hoje, mais do
que nunca - repito, já é um clamor popular que, para sairmos da catástrofe

causada pela súbita invasão russa da
Ucrânia, as más, equivocadas e vergonhosas decisões políticas ou relações
do Governo com alguns países do Magrebe, o novo "tolo solene" da política
espanhola, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, que certamente tem a legitimidade que os votos obtidos nas últimas
eleições gerais lhe conferem, além do
apoio parlamentar pontual que ainda
empresta seus camaradas políticos comunistas, separatistas e independentistas, se recusa a renunciar ou convocar eleições gerais para tentar abafar
todo o clamor contra seu palavreado
vaidoso, narcisista e demagógico (“Paróle, paróle, paróle..”) afirmando que,
• “A culpa da grave crise económica,
trabalhista e social que a Espanha vive
actualmente é de outros; ou seja, das
grandes corporações e empresas espanholas ou do exército russo de Vladimir Putin por seus 163 dias de invasão
e destruição total de vidas e propriedades do povo ucraniano…” (Sem comentários).
Actualmente, o Presidente do Governo da Espanha criou uma situação
que nos faz exclamar: "Vá embora, Sr.
Sánchez!", porque o problema essencial e crucial que o povo espanhol tem
hoje é garantir sua própria subsistência pessoal e familiar; bem como a de
nos assegurar -a todos nós - formas de
convivência agradáveis, amplamente
aceitas, estáveis e duradouras; baseado, naturalmente, na dignidade e na
justiça de todos os espanhóis perante
uma classe política dominante de direita ou de esquerda que até conseguiu
libertar-se de tudo e de todos. Chegaram mesmo a libertar-se do próprio
povo espanhol, a flutuar, leves e rechonchudos, como bolhas de sabão
com outro novo líder solene e tolo.
Visto assim, o panorama é sombrio,
é negro para os espanhóis e europeus

antes da "reentrée d'Octobre, mas, felizmente, essa negritude não é absoluta. Não é o "sangue, suor e lágrimas"
de junho de 1940 do primeiro-ministro britânico Sir Winston Churchill,
quando anunciou aos seus concidadãos a invasão alemã do Reino Unido
da Grã-Bretanha; Bem, tenho a sensação de que o atual governo espanhol
-presidido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón- está morrendo, e um novo
de "Salvação Nacional" está prestes a
começar diante de um governo desnorteado, desconcertante e sem credibilidade. A luz de uma nova era de
reflexão e pensamento já está próxima
quando a actual geração de políticos à direita e à esquerda do amplo arco
parlamentar - deu plenamente seus
frutos doces ou amargos e novas gerações de espanhóis bem preparados
aguardam o emocionante mudam e
se consolidam como uma firme esperança para o futuro de uma nova Espanha jovem e promissora. Eles são a
semente incontaminada e promissora
que se esconde sob a terra, germina
fortemente para espanto do actual governo sócio comunista, independentista e separatista espanhol que tem a
tola pretensão de mudar toda a sociedade.
PONTO FINAL
O povo espanhol defende agora! por
um Governo provisório de concentração após uma moção forçada de censura e renúncia urgente do Sr. Pedro
Sánchez Pérez-Castejón que -temporariamente e formado pelos melhores,
se encarrega de redirecionar nossa
grave vida política, económica e social
e Resolver os verdadeiros problemas,
não cria-los! Assim como, convocar
umas novas EleccôesGerales, nos Concellos e CC.AA do Reyno da Espanha.
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Balança comercial configura-se numa restrição
ao crescimento económico em Moçambique
Por: Pedro Nhanengue

A balança comercial faz referência à diferença entre as exportações e as importações
por parte de um país em um dado período. É
um importante indicador para a análise económica. Neste sentido, importações ocorrem
quando um país compra mercadorias ou produtos originados em outro país e exportações,
o cenário contrário (a saída de um produto ou
mercadoria de um país para outro).
A balança comercial de um país tem relação
direta com o Produto Interno Bruto (PIB). À
medida que aumenta a produção e exporta-

ção de um país, o seu PIB acompanha esse
crescimento e, quando as exportações passam
por declínio, ocorre queda no Produto Interno Bruto do país. Esta abordagem conceitual
mostra-se interessante, no entanto carece
duma “pausa” para um olhar estratégico e radiográfico da economia moçambicana.
A economia moçambicana enfrenta um conjunto perverso de problemas de longo prazo
para sustentar seu crescimento, a sua integração à economia global. Historicamente
Moçambique foi (e é) um país relativamente

fechado, se medido pela relação comércio/
PIB. Em um contexto em que comércio e investimento mundiais crescem a taxas significativamente mais elevadas do que o produto, a
integração torna-se um imperativo associado a
necessidade de redução da pobreza e desigualdade. Se o nível de pobreza absoluta se reduziu pela retomada do crescimento e maior eficácia de programas governamentais, o grau de
desigualdade permanece extremamente elevado, em termos absolutos e quando comparado
a demais países. Por um lado, o pais importa
mais do que exporta, e importa produtos com
uma elasticidade rígida, ou seja, a sua procura
independe dos preços (internacionais) por serem essencialmente de primeira necessidade.
Por outro lado, a concentração das exportações num punhado de produtos limita as oportunidades e ganhos com o crescimento, e cria
enormes vulnerabilidades na economia
As melhorias dos níveis de crescimento económico passam pelos ajustes do défice cronico
da balança comercial, esta melhoria (do crescimento económico) pode refletir-se no custo
de vida (que diariamente assola as populações
moçambicanas com incidência as mais vulneráveis) pelo efeito compensatório do crescimento populacional, melhorando as condições de vida.
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O predador inocentado
Por: Dircy Manjate
Logo pela manhã o alarme toca, ignorei ainda estava com muito sono,
volta a tocar e não tinha como, tinha
que acordar já estava quase tarde e
já era hora de preparar-me para ir
a faculdade, então decidi acordar e
fiz a minha higiene diária, vesti-me
com umas calças jeans com malha
e uma blusa amarela meio decotada, coloquei os meus cabelos lisos
e compridos, e um pouquinho de
Gloss só para não deixar os lábios
secos, sai de casa e fui até a paragem, como todos sabemos o sistema de transportes de Moçambique
não é dos melhores, por vezes chegam atrasados e quando chegam
já estão lotados, e nesse dia não foi
diferente, lá fui eu subi e por sorte pude apanhar um TPM quando
subi como de habitual o TPM estava cheio tanto que tive que ficar em
pé. Quando por de trás de mim vejo
um homem, mas ignorei-o, era alto,
musculoso, parecia ter pelo menos
uns 39 a 40 anos, com a cara assustadora de poucos amigos. Ignorei-o, mas ele aproximava-se cada vez
mais de mim, tentei ignorar aquilo e
não olhei pelo lado negativo porque
nunca me havia acontecido nada,
como o TPM estava cheio achei natural que em algum momento nos
apertássemos, mas começou a ficar
constrangedor pois ele tocava o seu

corpo no meu, será que não havia
espaço mesmo até ao ponto de ele
ter que se confinar a mim?
Quando menos espero a minha
blusa estava molhada, que decepção, como eu vou a faculdade com a
camisa húmida pensei logo.
Peguei para certificar-me de que
era água, mas no mesmo tempo sinto uma mão a invadir meu corpo a
mão que antes estava na minha cintura já alcançava os meus glúteos,
e sussurrava no meu ouvido não te
faças de difícil eu sei que tu queres,
assustei-me e virei para ver o que se
passava e o senhor havia ejaculado
nas minhas costas, entrei em pânico tentei desarpar-me dele mas não
consegui, ele era muito forte, então
gritei deixa-me senhor eu não quero
nada contigo, e mesmo assim ele fez-se a mim segurava-me pelo braço
em jeito de ameaça, o que chamou
a atenção dos outros passageiros, os
quais me acudiram e pediram para
que o motorista parasse na esquadra mais próxima, quando lá chegamos levaram o senhor para uma sala
para prestar depoimento e de seguida uma Sra. Polícia puxou-me para
um lado e disse, moça deixa passar
tens que entender que os homens
são assim a carne é fraca e com essa
roupa o que esperavas, ele tem filha,

mulher e trabalho, foi só um deslize
não queiras arruinar a vida dele.
Inconformada saí da esquadra
porque por mais que denunciasse
não fariam nada, pois para eles eu
estava a prejudicar o homem como
sempre o culpado é sempre a vítima.
E preferi desde então gastar mais e
apanhar um táxi.
Certo dia quando estava mais calma decide caminhar pela rua e fazer umas compras básicas para casa,
quando me deparei com dois carros
da polícia e uma multidão clamando
por justiça, uma mãe a chorar com
a cara inchada de bofetadas e uma
criança menor de 7 anos a sangrar
com seu urso na mão e lágrimas nos
olhos pois o Pai acabava de a estuprar e de espancar a mãe, e pela vizinhança fofoqueira aquele tipo de
atitude era frequente então aproximo para poder perceber e não acredito no que vejo. Tento ampliar a
imagem com meus olhos grandes e
sim era o homem que a dias também tentou me violar.
E se o tivessem prendido na altura
em que denunciei será que hoje ele
teria feito mais alguma vítima?
Ou continuaria a ser o predador
inocentado…
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Crime de Matriz Racista Choca a
Itália e o Mundo
Laura António Nhaueleque
Para muitos jovens, homens e mulheres de
vários países, sobretudo pobres, a Europa representa uma grande oportunidade não só de
formação académica, como de mudar a condição de vida através do emprego uma vez que
ela é sinónimo da civilização, da democracia,
da igualdade social, de respeito pelos direitos
da pessoa, da solidariedade, entre outros valores. Isso pode ser verdade, no entanto, precisa
entender que os tempos estão a mudar porque
os discursos de ódio contra os imigrantes, de
racismo, discriminação, preconceito, proferidos por alguns dirigentes políticos de alguns
países europeus têm um impacto directo nas
relações humanas e atitudes da sociedade dos
respectivos países e não só.
A sociedade tende a reproduzir tais estereótipos no seu dia-a-dia de várias maneiras
por exemplo, distanciamento do imigrante,
conotações negativistas como pobre, mendigo, ladrão, fomentador de doenças/pragas,
reacções xenófobas, a indiferença em relação
ao imigrante, entre outros comportamentos.
A partir destas conotações vai se estabelecer
no seio da sociedade um relacionamento sempre de suspeita em relação à presença do estrangeiro, sobretudo o que vem da África. Tal
postura pode originar situações de violações
gravíssimas como tal aconteceu recentemente
na Itália com o nigeriano Alika Ogorchukwu.
Por isso mesmo que os jesuítas italianos pedem
uma mudança urgente e radical na linguagem
pública, nos discursos políticos, na representação mediática da imigração na Itália.
Alika Ogorchukwu, como tantos outros,
provavelmente teria alimentado o sonho de se
mudar para Europa para melhorar a sua condição de vida e, para isso, o destino escolhido
foi a cidade de Civitanova Marche, centro-oeste da Itália. O que o nigeriano não sabia
era, que ao pousar em terra italianas estava assinando a sua sentença de morte brutal e sem
ninguém para o salvar. Alika Ogorchukwu de

39 anos era casado e pai de dois filhos que,
graças a pequenas vendas (isqueiros e lenços
de papel) em via pública da cidade, conseguia manter a sua família. Foi neste seu “local
de trabalho” onde recentemente o nigeriano
se cruzaria com o seu inimigo fatal, Filippo
Claudio Giuseppe Ferlazzo.
O nigeriano Alika Ogorchukwu foi golpeado fisicamente durante quatro longos minutos até a morte pelo cidadão italiano Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, de 32 anos
– provavelmente tomado pelo sentimento de
suspeita, de ameaça e usurpação não somente pessoal, como para a economia italiana,
a ordem social, as oportunidades, etc. Assim
sendo, achou por melhor matar o imigrante
africano, para talvez cortar o mal pela raiz,
como se diz popularmente.
A brutalidade com que Ferlazzo matou o nigeriano é verdadeiramente chocante como o
é a reacção de total indiferença das pessoas
que assistiram o “espectáculo”; e como se não
bastasse, outros deram-se ao luxo de filmar e
fotografar aqueles últimos suspiros de Alika.
As razões de “condenação” à morte de
Ogorchukwu arroladas são extremamente superficiais: a primeira apresentada pelos policiais defende que ele teria pedido insistentemente uma esmola ao Ferlazzo a ponto de o
irritar. No entanto, a segunda versão apresentada pelo advogado do criminoso desmente
aquela primeira e, segundo ele, Ogorchukwu
teria feito um comentário elogiando a sua esposa. Seja qual for a razão a apresentar e/ou
as punições que pesarem sobre Farlazzo, o seu
crime é imperdoável, bárbaro, brutal, xenófobo, repudiável e revoltante.
Na Itália, muitos são episódios de repúdio
ao imigrante no território, basta olhar a exploração da mão de obra imigrante nas plantações agrícola, onde em média, um homem
recebe entre 2 - 4 euros por hora, 1,5 euros
para a mulher e 1 euro para as crianças. O

racismo institucional – além do de tipo “popular” - está a tomar conta de um país que
tem, nas suas tradições, cultura, respeito e tolerância para com os outros. O político Nello
Musumeci, Presidente da Região Sicília e expoente de ponta da direito italiana – com a
desculpa de proteger os cidadãos locais diante
da ameaça de contágios por corona vírus por
parte dos imigrantes - em Agosto de 2020assinou um despacho de ordem de desocupação
dos centros de acolhimento em 48 horas, e
proibiu a atracação de novas embarcações de
imigrantes na região. No entanto, o governo
central manifestou-se contrário à ordem de
Musumeci que, entretanto, teve a solidariedade de Matteo Salvini (da extrema direita) e de
Giorgia Meloni (do partido neofascista italiana).
Outro episódio registou-se em Junho do mesmo ano (2020), quando 43 imigrantes maioritariamente búlgaros testaram positivos para
covid-19 em Mondragone. O local foi isolado
pela polícia; no entanto, houve boatos de que
algumas pessoas conseguiram escapar para
trabalhar. Essa notícia acendeu o ódio dos
italianos contra os imigrantes, manifestando-se contra a presença deles na cidade. Além do
mais, alguns senhorios puseram a correr os seus
inquilinos estrangeiros dos apartamentos.
Felizmente, houve reacções de condenação do
assassinato do jovem nigeriano, assim como de
muitos outros factos xenófobos que estão acontecendo na Itália, assim como em muitos outros
países europeus. A comunidade de Sant’Egídio,
por exemplo, reprovou as discriminações e exclusões como o assassinato de Ogorchukwu,
como todos os partidos democráticos e progressistas italianos o fizeram. Entretanto, não será
fácil reverter a postura em larga medida já presente naquele país europeu para com os estrangeiros, em que a indiferença, provavelmente o
mal supremo da actual conjuntura, desempenha
um papel fundamental.
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